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 مقدمة (1

بعمليات غسل األموال وجرائم متويل اإلرهاب أحد الركائز األساسية اليت اختذهتا اجلمعية يف جمال الرقابة تعد سياسة مؤشرات االشتباه  1-1
هـ، والئحته التنفيذية 11/5/1433بتاريخ  31املالية وفقًا لنظام مكافحة غسل األموال السعودي الصادر ابملرسوم امللكي رقم م/

 .لسياسةومجيع التعديالت الالحقة ليتوافق مع هذه ا

 النطاق (2
 .حتدد هذه السياسة املسؤوليات العامة على كافة العاملني ومن هلم عالقات تعاقدية وتطوعية يف اجلمعية 2-1

  مصطلحات (3

 املعاين املوضحة أمام كل منها، ما مل يقتض السياق خالف ذلك: -أينما وردت يف هذه السياسة-يقصد ابأللفاظ والعبارات اآلتية  2-2
ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، يقصد من ورائه إخفاء أو متويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خالفًا للشرع أو النظام  غسل األموال:  -

 وجعلها تبدو كأهنا مشروعة املصدر.
، والواثئق األصول أو املمتلكات أًّيا كانت قيمتها أو نوعها مادية أو غري مادية، ملموسة أو غري ملموسة، منقولة أو غري منقولة األموال: -

املصرفية اليت تدل على ملكية أو مصلحة  تواالئتمانياوالصكوك واملستندات أًّيا كان شكلها مبا يف ذلك النظم اإللكرتونية أو الرقمية 
ابت فيها مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر مجيع أنواع الشيكات واحلواالت واألسهم واألوراق املالية والسندات والكمبياالت وخطا

 االعتماد.
أي مال مستمد أو حصل عليه بطريق مباشر أو غري مباشر من ارتكاب جرمية من اجلرائم املعاقب عليها وفقًا ألحكام  املتحصالت: -

 الشريعة أو هذا النظام أو مت حتويله أو تبديله كلياا أو جزئياا إىل أصول أو ممتلكات أو عائدات استثمارية.
كل كيان قانوين يقوم جبمع أو تلقي أو صرف أموال ألغراض خريية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو   ربح:املنظمات غري اهلادفة لل -

 اجتماعية أو تضامنية أو للقيام أبعمال أخرى من األعمال اخلريية.
اإليداع ، والسحب،  كل تصرف يف األموال أو املمتلكات أو املتحصالت النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل املثال :  العملية: -

 والتحويل، والبيع، والشراء، واإلقراض، واملبادلة أو استعمال خزائن اإليداع وحنوها مما حتدده الالئحة التنفيذية هلذا النظام.
من التجريد واحلرمان الدائمان من األموال أو املتحصالت أو الوسائط املستخدمة يف اجلرمية بناًء على حكم قضائي صادر  املصادرة: -

 حمكمة خمتصة.
اجلهة احلكومية املختصة مبنح الرتاخيص للمؤسسات املالية واألعمال واملهن غري املالية احملددة واملنظمات غري اهلادفة  اجلهة الرقابية: -

 للربح واملختصة كذلك ابلرقابة أو اإلشراف على تلك اجلهات.
 كافة السلطات اإلدارية وسلطات إنفاذ النظـام واجلهات الرقابية املرتبطة مبكافحة غسل األموال.  السلطة املختصة: -
اهليئات التجارية أو املؤسسات أو الكياانت أو الشركات أو اجلمعيات أو أي جهة مشاهبة تستطيع  الشخصية ذات الصفة االعتبارية: -



 

 

 إقامة عالقة عمل دائمة أو امتالك أصول.

 البيان (4

 شرات ارتباط العميل بعمليات غسل األموال أو جرائم متويل اإلرهاب:مؤ  3-1
 .تزويد العميل للجمعية مبعلومات غري صحيحة أو مضللة تتعلق هبويته أو مصدر أمواله -
 .حتفظ العميل عن تقدمي بياانت عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله األخرى -
حيث غرضها القانوين أو االقتصادي أو عدم انسجامها مع اسرتاتيجية االستثمار سعي العميل يف املشاركة يف صفقات غري واضحة من  -

 .املعلنة
 إبداء العميل اهتماماً غري عادي بشأن االلتزام ملتطلبات مكافحة غسل األموال أو جرائم متويل اإلرهاب. -
 .نظيميةتورط العميل يف أنشطة غسل أموال أو جرائم متويل إرهاب، أو أي خمالفات جنائية أو ت -
 .عدم اهتمام العميل ابملخاطر والعموالت أو أي مصاريف أخرى  -
  .نيابة العميل عن موكل جمهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، يف إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو اجلهة -
 صعوبة تقدمي العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته أبنشطته بشكل عام. -
 .األجل الذي يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع االستثماري وحتويل العائد من احلساباستثمار العميل طويل  -
 .وجود اختالف كبري بني أنشطة العميل واملمارسات العادية -
 .طلب العميل حتويل األموال املستحقة للعميل لطرف آخر وحماولة عدم تزويد اجلمعية أبي معلومات عن اجلهة واحملول إليها -
 السجالت.العميل تغيري صفقة أو إلغائها بعد تبليغه مبتطلبات تدقيق املعلومات أو حفظ حماولة  -
 طلب العميل إهناء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من املستندات. -
 .علم اجلمعية أن األموال أو املمتلكات للمشتبه به إيراد من مصادر غري مشروعة -
 .والعمليات مع املعلومات املتوفرة عن املشتبه به ونشاطه ودخله ومنط حياته وسلوكه عدم تناسب قيمة أو تكرار التربعات -
 .انتماء العميل ملنظمة غري معروفة أو معروفة بنشاط حمظور -
 مفاجئ(. ظهور عالمات البذخ والرفاهية على العميل وعائلته بشكل مبالغ فيه ومبا ال يتناسب مع وضعه االقتصادي)خاصة إذا كان بشكل -

 دريب املوظفنيت (5

نظرًا ألمهية هذه السياسة واإلجراءات الواردة فيها، يقوم مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال إبعداد وتنفيذ برانمج تدريب املوظفني.  5-1
والغرض من هذا الربانمج هو التعرف على موظفي الشركة املعنيني ببعض إجراءات مكافحة غسل األموال/ ومتويل اإلرهاب ابجلمعية 
وتقدمي اإلرشادات للكشف عن أية أنشطة مشبوهة، ابإلضافة إىل أن مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال يضمن تدريب املوظفني على 

 االلتزام إبعداد تقرير عن املعامالت املشبوهة وتقدميه إليه.



 

 

غ عن غسل األموال املسؤولية عن تقدمي وعلى مجيع املوظفني املعنيني واملعينني اجلدد املشاركة يف التدريب. ويتحمل مسؤول اإلبال  5-2
 تدريب حمدث حسب الضرورة.

 عمليات التدقيق املستقلة (6

جيب أن تشمل مجيع عمليات التدقيق اختبار مناسب لعينة مناسبة من معامالت الشركة وفق ما حيدده املدقق، وجيب مشاركة مجيع  6-1
بالغ عن غسل األموال ومسؤول االمتثال واملستشار القانوين اإلرهاب مع مسؤول اإل ومتويلتقارير تدقيق مكافحة غسل األموال 

الداخلي )إن وجد( وجملس اإلدارة، وعلى مسؤول اإلبالغ عن غسل األموال إخطار جملس إدارة اإلدارة ابإلجراءات التصحيحية اليت 
 تتخذها اجلمعية ملعاجلة العيوب اليت يتم كشفها يف تقرير التدقيق.

 االحتفاظ بالسجالت (7

املعامالت املشبوهة داخلًيا وخارجًيا  وتقاريرحتتفظ اجلمعية ابلسجالت الداخلية اليت تتعلق هبوية كل عميل والعناية الواجبة جتاه العميل  7-1
 وتلتزموتدريب املوظفني وعمليات تدقيق االمتثال ملدة ال تقل عن مخس سنوات أو أي مدة أخرى وفًقا ألحكام النظام املعمول به، 

 ابالحتفاظ بدفاتر وسجالت وحساابت دقيقة فيما يتعلق أبعماهلا.اجلمعية 
 

 املسوؤليات (8

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة اجلمعية وعلى مجيع العاملني الذين يعملون حتت إدارة واشراف اجلمعية االطالع على األنظمة املتعلقة  8-1
، وااللتزام مبا ورد فيها من أحكام عند أداء واجباهتم ومسؤولياهتم مبكافحة غسل األموال وعلى هذه السياسة واإلملام هبا والتوقيع عليها

 .الوظيفية. وعلى اإلدارة املالية نشر الوعي يف ذلك اخلصوص وتزويد مجيع اإلدارات واألقسام بنسخة منها
 .وجرائم متويل اإلرهاب وحترص اجلمعية حال التعاقد مع متعاونني على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل األموال 8-2

 

م، وحتل هذه السياسة حمل 08/11/2019اعتمد جملس إدارة اجلمعية يف االجتماع )التاسع( يف دورته )الثانية( هذه السياسة يف املراجع:  (9
 مجيع سياسات املوضوعة سابقا هبذا اخلصوص


